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Opis rešitve:

Izdelali smo sistem, ki avtomatsko pregleduje (ne) -
ustreznost kakovosti barvnega nanosa na betonske
strešnike in podjetju prihrani veliko stroškov.

Sistem sestavljajo Siemensov PLC krmilnik serije S7-
200 (CPU 222), operacijski panel TD 200 in dva
Simatic MV 220 barvna senzorja. PLC krmilnik skrbi
za pro�enje, zajem in obdelavo izhodnih podatkov

Kontrola kvalitete
barvnega nanosa 
na betonske strešnike

Avtor: Aleš Poljak, Namenska oprema Janko Poljak, s.p. - www.nojp.net

Pri proizvodnji betonskih strešnikov je predzadnja operacija nanašanje barve na strešnike.
Nanje se sloj barve nanaša preko brizgalnih šob (glavnih in pomožnih). Med katerimi upo -
rabnik ročno preklaplja, ko presodi neustreznost nanosa barve. Zaradi gostote barve se
glav ne šobe pogosto zamašijo in v primeru, da operater takrat ni prisoten oziroma pre-
pozno preklopi na pomožne šobe pri tem veliko število neustrezno pobarvanih strešnikov
pri de v končno toplotno obdelavo, ki je zadnja operacija pri proizvodnji betonskih streš -
nikov. V primeru ko gre skozi proizvodnjo linijo določeno število slabo pobarvanih streš ni -
kov, to za podjetje predstavlja izgubo časa, surovin in nepotrebno podaljševanje proizvod-
nje serije. Vsi ti dejavniki občutno vplivajo na stroške proizvodnje, ki se s tem večajo in
so velik problem podjetij. 

Slika 1 - Shematski prikaz sistema
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MV 220 barvnih senzorjev. Na
podlagi zajetih in nastavljenih
podatkov obratovalne serije PLC
krmilnik preko zvo�nega in svet-
lobnega opozorila sporo�i, kdaj so
brizgalne šobe zamašene. 

Preko operacijskega panela upo ra -
b nik spremlja delovanje sistema,
po trjuje o�iš�enost brizgalnih šob
in nastavlja glavne parametre av -
to matskega pregleda. In sicer:
� Izbor šifre strešnika
� Število slik na strešnik
� Število zaporedno neustreznih

strešnikov za preklop brizgalnih
šob, vklop zvo�nega in svetlob-
nega opozorila

� Število spregledanih strešnikov
po preklopu brizgalnih šob

Barvna senzorja Simatic MV 220
se ponašata z lo�ljivostjo 640 x
480 pixlov, na najvišji to�nosti
senzor razlo�i 2048 barvnih vzor -
cev, vsebuje 16 spominskih mest
za shranjevanje »nau�enih« mode-
lov, in mo�nost dveh na�inov obratovanja (prepoz-
navanje ali primerjanje). Na višini 50 mm nad
strešniki posamezen senzor zagotavlja vidno polje
dimenzij 40 x 30 mm.

Zaradi razli�nih dimenzij in oblik strešnikov smo
izdelali 35 cm široka vzdol�na vodila. Po katerih je
mo�no senzorja ro�no nastaviti na �eleno pozicijo.
Vodila so opremljena z merilno letvijo s katere je
mo�no od�itati trenutno pozicijo senzorja. In je v
pomo� pri u�enju novih modelov. S tem smo pod-
jetju omogo�ili veliko mero fleksibilnosti pri dimen-
zijah svojih sedanjih in bodo�ih proizvodov.

Uporabili smo vgrajeno osvetlitev, ki jo ponujata
barvna senzorja, saj je razdalja med senzorjem in
strešnikom majhna in osvetlitev uspešno izlo�i vpliv
spreminjajo�e se zunanje svetlobe. Z uporabo omen-
jene osvetlitve je senzor zmo�en zajemati novo sliko
na pribli�no 200 mili sekund. Glede na hitrost
strešnikov, ki potujejo mimo senzorjev (100 na min-
uto), ter hitrost pro�enja senzorjev je mogo�e izbrati
zajem ene ali dveh slik na strešnik.

Rešitev bi lahko sestavili tudi z zmogljivejšim sen-
zorjem, kateri bi bil zmo�en zajeti celoten strešnik
na enkrat. A bi prinesla druga�ne tehni�ne rešitve:
oddaljenost senzorja od stre�nika bi morala biti
ve�ja, z ve�jo oddaljenostjo bi se pove�al vpliv zu na -
nje svetlobe na zajem slike, kar bi bilo potrebno
izlo�iti z mo�nejšo osvetlitvijo oziroma s strateško
postavitvijo celotnega sistema, kar je pogostokrat

te�avno. Ve�ja razdalja med barvnim senzorjem in
stre šnikom bi pomenila manj to�nosti pri zajemu
slike. Kar bi ob�utno zmanjšalo odzivnost sistema.
Zato je finan�no in funkcionalno veliko boljša opcija
z dvema barvnima senzorjema. A

Slika 2 - Barvni senzor Simatic MV 220

Slika 3 - Tabela lastnosti barvnega senzorja MV 220


